
 „Wielki rzeczy pomału rosnóm –  

rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim”   

KONKURS POWIATOWY  

termin nadsyłania prac 10 maja 2022 r. 
 

 Kategoria I – klasy 1-3 szkoły 

podstawowej: 
 przygotowanie albumu ( w formie 

książkowej lub kompozycji przestrzennej) 
przedstawiającego aktywność fizyczną 

dzieci i młodzieży w XX wieku do roku 

1990,  

 praca powinna mieć własny tytuł, adekwatny 

do zawartości, 
 technika wykonania prac: dowolna, 

preferowane będą prace zawierające kopię 

niepublikowanych dotąd fotografii oraz 

wspomnień, 
Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z 

pracą konkursową przesyła kartę uczestnictwa 

dołączoną do regulaminu (załącznik nr 1) 

dostępnego na stronie internetowej szkoły: 

http://sp1cieszyn.edu.pl/ 

Prace konkursowe mogą być nadsyłane lub 

dostarczane osobiście na adres: Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-

400 Cieszyn 
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„Wielki rzeczy pomału rosnóm – rozwój 

sportu na Śląsku Cieszyńskim”   

KONKURS POWIATOWY  

termin nadsyłania prac 10 maja 2022 r. 
 Kategoria II – klasy 4-8 szkoły podstawowej: 
 przygotowanie pracy (plastycznej, pisemnej, 

prezentacji multimedialnej, filmu video 

itp.) dokumentującej aktywność fizyczną 

dzieci i młodzieży w XX wieku do roku 1990,  

 ponadto projekt/praca musi spełniać następujące 

warunki:  

- mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości, 

- być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem 

samodzielnie zebranych przez autora źródeł 

historycznych np. wspomnień i relacji ustnych, 

dokumentów pisanych,  nagrań video i audio, 

fotografii), 
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Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą 

konkursową przesyła kartę uczestnictwa dołączoną 

regulaminu (załącznik nr 1) dostępnego na stronie 

internetowej szkoły: 

http://sp1cieszyn.edu.pl/ 
Prace konkursowe mogą być nadsyłane lub dostarczane 

osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn 
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